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บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของพยาบาลในการปฏิบัตงิ านด้านการบริการสุขภาพ และเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้น ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความ
ต้องการที่จ�าเป็นโดยท�าการรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ชโดยน�าผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1
มาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบและก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การ
ทดลองใช้รปู แบบเป็นการน�ารูปแบบการโค้ชทีส่ ร้างขึน้ ในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้ เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพ
เชิงประจักษ์ของรูปแบบการโค้ช โดย 1) ประเมินความสามารถทางด้านการโค้ช 2) ประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพก่อนและหลังได้รับการพัฒนา และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ท�า
หน้าที่โค้ชและผู้ที่ได้รับการโค้ช กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการสอนงานบุคลากรใหม่
ท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวน 27 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบเองที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบเป็นการน�าผลการทดลองรูปแบบการโค้ชใน
ขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบการโค้ชให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะน�าไปใช้ต่อไป
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการโค้ชที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1) หลักการและวัตถุประสงค์หลัก 2) กระบวนการ และ 3) เงื่อนไขการน�ารูปแบบไปใช้ หลังจากทดลองใช้
รูปแบบการโค้ชพบว่าผูท้ หี่ น้าทีโ่ ค้ชมีความสามารถในการโค้ชและสอนงาน ขณะทีผ่ รู้ บั การโค้ชมีความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ านด้านการบริการสุขภาพเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�าคัญ (p<.001) ผู้ใช้ระบบการโค้ชและผู้รบั บริการ
ระบบการโค้ชมีความพึงพอใจสูงต่อการใช้รูปแบบการโค้ช
ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการโค้ชทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ส่งผลให้พยาบาลใหม่มคี วามสามารถและมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการพัฒนารูปแบบเพื่อให้สามารถใช้กับกลุ่มบุคลากรสุขภาพกลุ่ม
อื่นต่อไป
ค�าส�าคัญ : ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพ รูปแบบการโค้ช
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Abstract

This developmental research aimed to develop a coaching model to enhance health care service
skills, and to determine effectiveness of developed coaching model on health care service skills. The study
employed four steps as followed. The first step was a needs assessment by reviewing literature and
in-depth interviews. The second step involved developing a coaching model by utilizing findings from first
step. The third step involved implementation of the model and testing its effectiveness. A developed
coaching model was tested with 27 nurses purposively selected from the graduates of the project of
producing nurses for solving the shortage of nurses in Southern of Thailand. The fourth step was the
revision step. Findings from third step were employed for the revision of the model.
The findings were as follows.
The developed coaching model consisted of three components which were principles and
objectives, processes, and the condition for implementation of the model. After implementing the model,
coaching competency among coachees were at high level. Health care service skills among coachees
were increased and statistically significantly different at p<0.001. All rated satisfaction towards the
coaching model at a high level.
This study has shown the effectiveness of a coaching model to enhance the competency and skills
among new nurses. Further study is strongly suggestion in order to implement this model for other groups
of health care providers.
Keyword : Coaching model, Health care service skills
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ความเป็นมาและความส�าคัญ

พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีความส�าคัญยิ่ง
ต่อการให้บริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นวิชาชีพทีม่ ี
บทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่าง
ใกล้ชิดในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ พยาบาล
วิชาชีพมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ หลายบทบาท เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาล
แบบองค์รวม ครอบคุลมทัง้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
การให้การพยาบาลผู้ป่วย เนื่องจากคุณภาพของการ
พยาบาลขึน้ อยูก่ บั ความสามารถและทักษะของพยาบาล
วิชาชีพผูใ้ ห้การดูแล ถ้าพยาบาลวิชาชีพมีความสามารถ
ในการให้การพยาบาลต�่า ย่อมเกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพ
และชี วิ ต ของผู ้ รั บ บริ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความ
สามารถทางการปฏิ บ ัติ ก ารบริ ก ารสุ ข ภาพส� า หรั บ
พยาบาลทีเ่ พิง่ ส�าเร็จการศึกษา จากผลการศึกษาทีผ่ า่ น
มาพบว่ า พยาบาลจบใหม่ อ ยู ่ ใ นช่ ว งของการเปลี่ ย น
บทบาทจากนักศึกษาพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพมัก
มีปญ
ั หาทีต่ ้องเผชิญคือความไม่เข้าใจในระบบงาน การ
ท�างานท่ามกลางความขัดแย้ง ความคาดหวังสูงจาก
ผู้ร่วมงาน และการไม่สามารถมอบหมายงานได้ตาม
บทบาทหน้าที่1
การพัฒนาความสามารถของพยาบาลใหม่ในการ
ปฏิบัตงิ านด้านบริการสุขภาพจึงเป็นประเด็นทีส่ า� คัญใน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถท�าผลงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่หน่วยงานก�าหนด ตลอดจนการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติท่หี ลากหลายไม่ใช่เฉพาะ
ทางด้านการบริการสุขภาพเท่านัน้ ที่ผ่านมาการใช้
ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงถูกน�ามาใช้เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะ และความสามารถของพยาบาลจบใหม่ให้ปฏิบตั ิ
งานได้อย่างมีศักยภาพ2 ผลการศึกษาทีพ่ บว่ากลุ่มทีจ่ ะ
เป็นครูพี่เลี้ยงมีความต้องการให้จัดอบรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในคลินกิ รวมทั้งความรูเ้ ฉพาะเรือ่ ง
ที่ทันสมัย ทัง้ ยังควรมีการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มที่จะ
เป็นครูพี่เลี้ยงเป็นอย่างระยะอย่างต่อเนื่อง3 ซึ่งการได้
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รับการพัฒนาความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
สามารถในการปฏิบัติงาน4
การโค้ ช หรื อ การสอนงานเป็ น กระบวนการที่
หัวหน้างานเข้าไปช่วยให้บุคลากรใหม่เกิดการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานด้วยการแนะน�า มอบหมายงาน
และให้ ข ้ อ เสนอแนะย้ อ นกลั บ ทัง้ ในด้ า นผลงานและ
พฤติ ก รรมการท�า งานเพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ต้ บ ัง คั บ บัญ ชาหรื อ
บุคลากรใหม่พัฒนาความรู้ความสามารถและปรับปรุง
พฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน5 การโค้ชยังเป็นวิธกี ารทีช่ ว่ ย
ให้บุคลากรใหม่สามารถปรับความสมดุลระหว่างการ
ท�างานและการเรียนรู้6 ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั ทีมท�างาน7 การโค้ชเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีใ่ ช้สา� หรับ
การสอนเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน ที่ท�าได้ง่าย เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง8 ถึงแม้ว่าพี่เลี้ยง
และผูส้ อนงานจะมีบทบาททีใ่ กล้เคียงกันมาก แต่มคี วาม
แตกต่างกันในบางประการ โดยพีเ่ ลีย้ งนั้นจะสอนงานใน
ทุก ๆ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ซึง่ รวม
ทุกประเด็นที่มีผลต่อความก้าวหน้า หรือความส�าเร็จ
ในอาชีพ เช่น ความรู้ความสามารถในการท�างาน การ
วางตัวในที่ทา� งาน ในขณะที่ผู้สอนงานจะเน้นที่ความ
สามารถในการท�างานในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อให้
สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท� า ให้ ไ ด้ ผ ลงานที่มี คุ ณ ภาพและได้ ส ร้ า งทีม งานที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพี่ลี้ยงจะเป็นความสัมพันธ์ที่
ต้องเกิดจากความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ในขณะที่ผู้สอน
งานเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับต�าแหน่งงาน9 จาก
ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบการโค้ชเหมาะต่อ
การสอนงานบุคลากรใหม่ท่ีต้องการให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพและได้สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
การศึก ษาวิ จั ย ที่ผ ่ า นมาพบว่ า ระบบการโค้ ช มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
และมีการศึกษาผลของการใช้รปู แบบการโค้ชทั้งในด้าน
การพยาบาล การศึกษาพยาบาล และบุคลากรอื่น เช่น
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการโค้ช
เป็นกลยุทธ์หรือกลวิธีท่สี ามารถน�าไปใช้ในการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ดูแล
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ผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะ10 นอกจากนั้นการศึกษาของธัญพร
ชืน่ กลิน่ และ วัชรา เล่าเรียนดี11 ได้ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง พบว่ า
สมรรถนะการโค้ชและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
อาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารญาณ
ของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการโค้ชแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาก่อนและหลังใช้รูป
แบบการโค้ ช แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของสมเกียรติ ทานอก และ
คณะ12 ทีท่ า� การศึกษาการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่พบว่า
สมรรถนะความรู้ของครูและสมรรถนะพืน้ ฐานด้านการ
ปฏิบตั ิงานหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งในการพัฒนา
ความสามารถหรือทักษะการปฏิบัตงิ านควรได้คา� นึงถึง
ผลลัพธ์ของการพัฒนานั้นด้วย
ส�าหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามี
ความขาดแคลนพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อมี
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็
ยิง่ ท�าให้การขาดแคลนพยาบาลสูงขึน้ ในการนีก้ ระทรวง
สาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ ศูน ย์ อ� า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงได้จัดท�าโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพขึ้น โดยมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ
หลายหน่วยงาน ประกอบไปด้วย ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัด วิทยาลัยพยาบาล 25 แห่งทั่วประเทศ สถาบัน
พระบรมราชชนก และกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพในภาคใต้ท่ไี ม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์ความรุนแรง รวมทัง้ เพื่อเสริมสร้าง
สันติสขุ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับนักศึกษา
เข้าเรียนในปีการศึกษา 2550 และผูกพันจนส�าเร็จการ
ศึกษาในปี 2554 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณตลอด

โครงการจากภาครัฐ กลุม่ พยาบาลเหล่านีเ้ มือ่ ส�าเร็จการ
ศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกทัว่ ประเทศได้ ก ลั บ ไปปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ใ นพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้13
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของพยาบาลในโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิม่ เพือ่ แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้พบว่าเมือ่ ส�าเร็จการศึกษากลับไปปฏิบตั ิ
งานนั้นพยาบาลกลุ่มนี้จะเผชิญกับความไม่มั่นใจจาก
เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชาถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งพยาบาลในกลุ่มนี้ระบุว่าระบบการโค้ช
เป็นวิธีการสอนงานประการหนึ่งที่มีประสิทธิผลในการ
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
สุขภาพของตนเอง เนือ่ งจากในการปฏิบัตงิ านครอบคลุม
ทั้งในการปฏิบัตกิ ารพยาบาล งานคุณภาพ งานเอกสาร
งานวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดูแล
เวชภัณฑ์ทางการพยาบาล และเมื่อพยาบาลในกลุ่มนี้มี
ประสบการณ์การท�างานทีม่ ากขึน้ ส่วนหนึง่ จะได้รบั การ
มอบหมายให้สอนงานหรือเป็นพี่เลี้ยงส�าหรับบุคลากร
จบใหม่แต่ได้ปฏิบัตไิ ปตามประสบการณ์เดิมไม่มรี ปู แบบ
เฉพาะในการสอนงาน รวมทัง้ ยังไม่มีผลงานการวิจัย
ที่ร ะบุถึ ง ความส� า เร็ จ ของการใช้ รู ป แบบการโค้ ช ใน
พยาบาลทีส่ า� เร็จการศึกษาใหม่รวมทั้งพยาบาลทีป่ ฏิบัติ
งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงควรมีการพัฒนา
รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิ
งานด้านบริการสุขภาพขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ช
ดังนี้
3.1 ความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้าน
การบริการสุขภาพของบุคลากรที่ได้รับการโค้ช โดย
พยาบาลในโครงการผลิ ต พยาบาลวิ ช าชี พ เพิ่ ม เพื่ อ
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การโค้ช (Design and Development: Development (D1))
เป็นขั้นตอนที่น�าผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ใน
การก�าหนดกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบและ
ก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการโค้ช พร้อมทัง้ จัด
วิธีด�าเนินการ
ท�าคู่มือการใช้ระบบการโค้ช ท�าการตรวจสอบร่างรูป
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและ แบบการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
พัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย 4 การนิเทศการพยาบาลจ�านวน 5 ท่าน
ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 3 ขัน้ การทดลองใช้รูปแบบ (Impleขั้นตอนที่ 1 การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพ และ mentation: Research (R2)) เป็นการน�ารูปแบบการโค้ช
ประเมินความต้องการที่จ�าเป็น (Analysis: Research1 ทีส่ ร้างขึน้ ในขัน้ ตอนที่ 2 ไปทดลองใช้ โดยใช้วิธกี ารวิจยั
(R1)) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาความ กึ่งทดลอง (Quasi-experimental) แบบ one group
สามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ โดย pretest-posttest
ประชากรเป็นพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาล
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสภาพสาเหตุและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการ วิชาชีพเพิม่ เพือ่ แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
บริการสุขภาพ รวมทัง้ ความต้องการและวิธีการใน ใต้จ�านวน 2,799 คน ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะ
การพัฒนาความสามารถด้านการบริการสุขภาพ โดย เป็นผู้ที่ท�าหน้าที่โค้ชโดยใช้โปรแกรม G*Power ก�าหนด
ท�าการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ทฤษฎี ค่า Effect size ที่ 0.5, power ที่ .80 และ ค่า p-value
เกี่ย วกั บ การโค้ช รายงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ ง และการ ที่ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 27 คน ท�าการคัด
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการประชาสัมพันธ์
งานการพยาบาล หัวหน้าแผนก จ�านวน 3 คน พยาบาล เพื่อรับสมัครผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ แล้วท�าการ
ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหา ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ตอบข้อสงสัย หลังจากนั้น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 7 คน เครื่องมือ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจตัดสินใจในการเข้าร่วมการศึกษา
ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย แบบ วิจัยอีกครั้ง เมื่อผู้สนใจตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแล้ว
วิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท�าการนัดหมายเพือ่ เข้าอบรมการท�าหน้าทีโ่ ค้ชเป็นระยะ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกีย่ วกับรูปแบบการสอนสอนงาน เวลา 1 วัน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยาย
บุคลากรใหม่ท่ใี ช้ในปัจจุบัน แบบสัมภาษณ์ผ่านการ การฝึกปฏิบัติ การประเมินผล โดยประเมินผลผู้ท่ที �า
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ และ หน้าทีโ่ ค้ชด้วยแบบวัดความรูเ้ รือ่ งการโค้ช ภายหลังการ
น�าไปทดลองใช้ก่อน ปรับปรุงแล้วน�าไปสัมภาษณ์ กลุ่ม อบรมแล้วท�าการชี้แจงการท�างานโดยผู้ท่ที �าหน้าที่โค้ช
ตั ว อย่ า งที่ไ ด้ รั บ การสั ม ภาษณ์ ท �า การคั ด เลื อ กแบบ ให้เลือกโค้ชหรือสอนงานในแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์
เจาะจง ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) เพื่อ ก� า หนดขอบเขตของความ ของรูปแบบการโค้ช ประกอบไปด้วย
1) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
สามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหารสุขภาพ รูป
แบบการโค้ ช ที่ใ ช้ ใ นปั จ จุ บ ัน และรู ป แบบการโค้ ช ที่ ด้านการบริการสุขภาพ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นลักษณะ
ต้องการ
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ (ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
ต้องปรับปรุง) ประกอบไปด้วยข้อค�าถามจ�านวน 22 ข้อ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการโค้ชเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
สุขภาพ
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แบ่งเป็นความสามารถทางด้านการพยาบาล (จ�านวน 5
ข้อ) ความสามารถทางด้านคุณภาพและการควบคุม
ภายใน (จ�านวน 2 ข้อ) ความสามารถทางด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติ (จ�านวน 3 ข้อ) ความสามารถทาง
ด้านการดูแลเวชภัณฑ์การแพทย์ (จ�านวน 2 ข้อ) ความ
สามารถทางด้านการจัดการเอกสาร (จ�านวน 2 ข้อ)
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (จ�านวน 2 ข้อ)
ความสามารถทางด้านวิชาการ (จ�านวน 2 ข้อ) และ
ความสามารถทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จ�านวน 4 ข้อ)
แบบประเมินนีก้ �าหนดให้ผ้ทู หี่ น้าทีโ่ ค้ชประเมินผู้ทไี่ ด้รบั
การโค้ชก่อนและหลังการใช้รูปแบบการโค้ช ท�าการ
เปรียบเทียบคะแนนรวมความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริการสุขภาพก่อนและหลังการใช้รปู แบบการ
โค้ช ด้วยสถิติ dependent t-test ก�าหนดระดับนัยส�าคัญ
ทางสถิติไว้ที่ .05
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
โค้ช ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบสอบถามชนิดประมาณ
ค่าแบบ 5 ระดับ (พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก เฉยๆ
ไม่พงึ พอใจ ไม่พงึ พอใจมากทีส่ ดุ ) และแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด 1 ข้อ แบบสอบถามนี้ก�าหนดให้ผู้ที่ท�าหน้าที่
โค้ชและผูท้ ไี่ ด้รบั การโค้ชประเมินภายหลังสิน้ สุดการโค้ช
ท� า การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ความพึ ง พอใจโดยใช้ ส ถิ ติ
พรรณนา
เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดได้ทา� การตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน
3 ท่าน พิจารณาความตรงของเนื้อหา และท�าการ
ทดสอบเครือ่ งเทีย่ งโดยท�าการทดลองใช้กลุม่ ตัวอย่างที่
คล้ายคลึงกับกลุ่มที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยจ�านวน 20
คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคของแบบ
ประเมินการปฏิบัติการโค้ช .73 แบบประเมินความ
สามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ .87
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการโค้ชของ
ผู้ที่ท�าหน้าที่โค้ช .89 และผู้ที่รับการโค้ช .88
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินผลและการปรับปรุง
รูปแบบ (Evaluation: development (D2)) เป็นการน�าผล
การทดลองรูปแบบการโค้ชในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุง

แก้ไขรูปแบการโค้ชให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่
จะน�าไปใช้ต่อไป

ผลการศึกษา

1. ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพการพั ฒ นาความ
สามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ
จากการวิเคราะห์สภาพพบความสอดคล้อง
ทั้งข้อมูลจากผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลปฏิบัติ
งานว่าระบบการโค้ชเป็นระบบที่เคยใช้มาก่อนและยัง
ใช้อยูใ่ นปัจจุบัน และได้ผลดีในการพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบั ติง าน แต่ ร ะบบที่ใ ช้ อ ยู ่ ยั ง ไม่ มีรู ป แบบที่
ชั ด เจน โดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ร ะบบการโค้ ช ระหว่ า งการ
หมุนเวียนฝึกปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ซึ่งการ
หมุนเวียนฝึกปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับบริบ ทของสถานที่
โดยระยะเวลาการฝึกงานมีตั้งแต่ 1 เดือน ไปจนถึง
6 เดือน และยังสามารถปรึกษากับพีเ่ ลีย้ งได้ตลอดเวลา
และครึง่ หนึง่ จะได้รบั การประเมินโดยการทดสอบความ
รู้ โดยในประเด็นเนือ้ หาของการใช้ระบบโค้ชนั้นนอกจาก
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพแล้ว ยังมี
งานส่วนอื่นที่จะต้องปฏิบัติด้วย เช่น งานคุณภาพ งาน
ควบคุมคุณภาพภายใน การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ของหน่วยงาน การดูแลเครื่องมือที่ต้องใช้ภายใน
หน่วยงาน การจัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุม งานทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ การบันทึกเกีย่ ว
กับการปฏิบัติงาน เช่น ตารางเวร สรุปวันลา งาน 5 ส
งานวิ ช าการของหน่ ว ยงาน ส่ ว นการปฏิ บ ัติ ใ นโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบลจะได้รับผิดชอบ
งานไปตามทีม่ อบหมาย เช่น งานโรคติดต่อไม่เรือ้ รัง งาน
อนามัยแม่และเด็ก จึงได้ขอ้ สรุปว่าความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพเป็นการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทัง้ ในการปฏิบัติการพยาบาล งานคุณภาพ
งานเอกสาร งานวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การดูแลเวชภัณฑ์ทางการพยาบาล และผู้ให้ข้อมูล
ทุกคนระบุว่าต้องการให้มกี ารก�าหนดรูปแบบการโค้ชที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถน�าไปปฏิบัติได้
ในส่วนของการวิเคราะห์เอกสารทัง้ จากต�าราและ
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งานวิจัยนั้นพบว่าส่วนใหญ่ได้ระบุว่าระบบการโค้ชนั้น
ควรประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการ
การก�าหนดแผนการพัฒนา การปฏิบตั กิ ารโค้ช และ การ
ประเมินติดตามผล
2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ช
รูปแบบการโค้ชที่ได้รับการพัฒนา ประกอบ
ด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 3 ส่ ว น คื อ 1) หลั ก การและ
วัตถุประสงค์หลัก 2) กระบวนการ ประกอบไปด้วย 4
ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบตั กิ าร
โค้ช และการประเมินผลการโค้ช และ 3) เงือ่ นไขการน�า
รูปแบบไปใช้ ได้แก่ ระบบสนับสนุน ทักษะการโค้ช และ
การติดตามดูแล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 หลักการและวัตถุประสงค์หลักหรือเป้า
หมายของการสอนงาน
ในการพัฒนารูปแบบการโค้ชในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ได้ก�าหนดหลักการและวัตถุประสงค์หลักไว้เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง านด้ า นบริ ก าร
สุขภาพโดยเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้วยตนเอง
เพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์ในด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่
องค์กรก�าหนด และ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
2.2 กระบวนการโค้ช ประกอบด้วย
2.2.1 ขั้นการเตรียมการโค้ช ประกอบ
ไปด้วย การศึกษารายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และการ
ทบทวนบทบาทหน้าที่ผู้ท�าหน้าที่โค้ช
2.2.2 ขั้นการวางแผนการโค้ช โดยจะ
ต้ อ งมี ก ารก� า หนดระยะเวลาและสถานที่ใ นประชุ ม
ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการโค้ช
การก�าหนดวัตถุประสงค์การโค้ช การวางแผนกิจกรรม
การโค้ชประจ�าวัน ประจ�าสัปดาห์ และก�าหนดวิธีการ
ประเมินผล โดยทุกกิจกรรมต้องเป็นการด�าเนินการร่วม
กันระหว่างผู้ใช้ระบบการโค้ชและผู้รบั บริการระบบการ
โค้ช
2.2.3 ขั้นการปฏิบัติการโค้ช โดยการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ท�าหน้าที่การโค้ชให้ท�า
หน้าที่ในการให้ค�าชี้แนะ การประเมินผลย้อนกลับทั้งใน
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานและด้านผลงานแก่ผู้รับ
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บริ ก ารระบบการโค้ ช ทัง้ ในด้ า นที่ดี แ ละด้ า นที่ค วร
ปรับปรุงเป็นระยะตามแผนที่ก�าหนดร่วมกัน
2.2.4 ขั้นการประเมินติดตามผล โดย
ในขั้นนี้ผู้ที่ท� าหน้าที่การโค้ชท�าหน้าที่ในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติการบริการสุขภาพเป็นระยะๆ
ระหว่างการโค้ชและเมื่อสิ้นสุดการโค้ช โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรม แบบการทวนสอบพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการบริการสุขภาพจากเพื่อนร่วมงานและจาก
ผู้รับบริการ แบบตรวจสอบรายงาน
2.3 เงื่ อ นไขการน� า รู ป แบบไปใช้ ดั ง ราย
ละเอียด
2.3.1 ระบบสนั บ สนุ น ที่ ส� า คั ญ คื อ
บรรยากาศความเป็นเพือ่ นร่วมวิชาชีพ ความร่วมมือกัน
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2.3.2 ทัก ษะการโค้ ช โดยทั ก ษะที่
ส�าคัญคือ การฟังอย่างตัง้ ใจ การตัง้ ค�าถามและการทวน
ค�าตอบ การสร้างความตระหนัก การเสริมแรง การสอน
เทคนิคการท�างาน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
2.3.3 การติดตามดูแล ประกอบไป
ด้วย ผู้เชีย่ วชาญให้การติดตามดูแลแนะน�า (mentoring)
และ ผู ้ บ ริ ห ารที่ติ ด ตามนิ เ ทศและให้ ก ารสนั บ สนุ น
(Supervising)
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการโค้ช
ผู้ที่ท�าหน้าที่การโค้ชครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 55.56) มากกว่าครึ่งจบการศึกษาหลักสูตรอื่น
หรือท�างานก่อนเข้ามาศึกษาพยาบาล (ร้อยละ 70.37)
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน ที่เหลือปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล โดย
ต� า แหน่ ง ที่บ รรจุ รั บ ราชการส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พยาบาล
วิชาชีพ ที่เหลือเป็นต�าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ส่ ว นผู ้ ท่ รี ั บ บริ ก ารการโค้ ช ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
มากกว่าครึ่งจบการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายก่อนเข้ามาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และเช่นเดียวกันกับผู้ท่ที า� หน้าที่การโค้ชที่ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่เหลือปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล
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ในด้านการโค้ชเป็นระบบที่มีผู้ที่ท�าหน้าที่โค้ช
หนึง่ คนต่อผูท้ รี่ บั บริการการโค้ชหนึง่ คน ส่วนการทดลอง
ใช้รูปแบบการโค้ช พบว่าผู้ท่ที �าหน้าที่การโค้ชระบุว่า
สามารถท�าหน้าที่ในการโค้ชได้ทุกขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน
คือทั้งทางด้านการเตรียมความโค้ช การวางแผนการโค้ช
การปฏิบัติการโค้ช และ การประเมินผล ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานการบริการสุขภาพก่อนและหลังการ
ทดลองผู ้ รั บ บริ ก ารระบบการโค้ ช มี ค ะแนนความ
สามารถด้านการปฏิบัตกิ ารบริการสุขภาพเพิม่ ขึน้ ทุกคน
และคะแนนรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p<.001 (mean = 76.15, SD =8.13; mean =
95.00, SD=3.87; t=12.31, df=26 ) ผู้ที่ท�าหน้าที่โค้ช
และผู้รับการโค้ชมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
โค้ชในระดับมากในทุกขั้นตอนของระบบการโค้ชและ
สอดคล้องกันระหว่างผู้ท่ที �าหน้าที่โค้ชและผู้ท่รี ับการ
โค้ช โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดในขั้นการ
ปฏิบัตกิ ารโค้ช (mean = 4.25, SD =.32; mean = 4.03,
SD=..47 ตามล�าดับ) รองลงมาคือขั้นการประเมินผล
(mean = 4.06, SD =.40; mean = 387, SD=.79 ตาม
ล�าดับ) ขั้นการวางแผนการโค้ช (mean =3.96, SD =.56;
mean = 3.75, SD=.54 ตามล�าดับ) และขั้นการเตรียม
การโค้ช (mean = 3.82, SD =.67; mean = 3.52,
SD=.51 ตามล�าดับ)
4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ
โค้ช
จากการทดลองใช้รูปแบบการโค้ชพบว่าควร
เพิ่มบทบาทของผู้บริหารให้เข้ามามีส่วนรวมในการ
เตรียมการ และ การก�าหนดแผน นอกจากนัน้ ในขัน้ ของ
การเตรี ย มการที่จ ะต้ อ งเพิ่ ม ในการส่ ว นของการ
วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
น�าไปสู่ความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติการ
บริการสุขภาพ และ การติดตามผลการน�ารูปแบบการ
โค้ชไปใช้ในประเด็นการต่อยอดประสบการณ์

อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์สภาพพบความสอดคล้องทัง้
ข้อมูลจากผูบ้ ริหารการพยาบาลและพยาบาลปฏิบตั งิ าน
ว่าระบบการโค้ชเป็นระบบที่เคยใช้มาก่อนและยังใช้อยู่
ในปัจจุบัน และได้ผลดีในการพัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่าการปฐมนิเทศและการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมที่
ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดเพียงแต่ระบบที่ใช้อยู่ยังไม่มี
รูปแบบทีช่ ดั เจน ส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายข้อมูลเกีย่ ว
กับการปฏิบัติงาน และใช้การหมุนเวียนฝึกปฏิบัติงาน
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้ อ งการที่ จ� า เป็ น จึ ง ท�า ให้ ไ ด้ ข ้ อ สรุ ป ว่ า
พยาบาลจบใหม่ต้องรับผิดชอบงานทัง้ งานปฏิบตั ิการ
พยาบาล งานคุณภาพ งานเอกสาร งานวิชาการ และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดูแลเวชภัณฑ์ทางการ
พยาบาล จะเห็นได้วา่ บุคลากรใหม่เมือ่ ส�าเร็จการศึกษา
และไปปฏิบัติงานนั้นจะต้องปฏิบัติงานอื่นที่นอกเหนือ
จากงานทางด้านการพยาบาลด้วย จากผลการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการจึงท�าให้การก�าหนดผล
การใช้รูปแบบการโค้ชนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อพัฒนาความ
สามารถทางด้านการพยาบาลเท่านัน้ แต่ครอบคลุมไป
ยังความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สุขภาพและการพัฒนาองค์กรด้วย
ผลการพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการปฏิบัตงิ านด้านการบริการสุขภาพพบว่า
มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วน คือ 1) หลักการและ
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัตงิ านด้านบริการสุขภาพ 2) กระบวนการ ประกอบ
ไปด้วย 4 ระยะ คือ การเตรียมการ การวางแผน การ
ปฏิบัติการโค้ช และการประเมินผลการโค้ช และ 3)
เงือ่ นไขการน�ารูปแบบไปใช้ ได้แก่ ระบบสนับสนุน ทักษะ
การโค้ช และการติดตามดูแล ซึ่งคล้ายคลึงกับรูปแบบ
การโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
อาจารย์ พ ยาบาลที่ส ่ ง เสริ ม ทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษา (PPCE Coaching Model) ที่
ด�าเนินการศึกษาวิจยั โดยธัญพร ชืน่ กลิน่ และ วัชรา เล่า
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เรียนดี11 โดยอาจมีความแตกต่างในรายละเอียดองค์
ประกอบ ดังเช่น หลักการและวัตถุประสงค์หลักของรูป
แบบการโค้ชเพือ่ พัฒนาความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริการสุขภาพนั้นไม่ได้เน้นที่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่เหมือนกับ PPCE Coaching Model
นอกจากนัน้ ในประเด็นเงือ่ นไขการน�ารูปแบบไปใช้
ไนด้านทักษะการโค้ชนั้นจากการศึกษาสภาพความ
ต้องการนั้นทักษะการโค้ชที่จ�าเป็นส�าหรับรูปแบบการ
โค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
บริการสุขภาพที่สอดคล้องกับที่ส�านักงาน ก.พ.9 ระบุ
ว่าทักษะทีจ่ า� เป็นส�าหรับผูท้ ที่ �าหน้าทีก่ ารโค้ช คือ ทักษะ
การฟัง ทักษะการตัง้ ค�าถามและทวนค�าตอบ และทักษะ
การสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ทีเ่ ป็นมิตรในการ
สนทนา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญพร ชื่น
กลิ่น และ วัชรา เล่าเรียนดี11 คือ ทักษะการสร้าง
บรรยากาศ และทักษะการสอนเทคนิคการท�างาน และ
จากทักษะการฟังอย่างตัง้ ใจ อย่างไรก็ตามในด้านการ
ติดตามดูแลนั้นนอกจากผู้เชี่ยวชาญให้การติดตามดูแล
แนะน�าตลอดระยะเวลาการโค้ชเพือ่ ให้กระบวนการโค้ช
ด�าเนินไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วยัง
ต้องการการติดตามนิเทศและสนับสนุนจากผู้บริหาร
หน่วยงานเพื่อเสริมความมั่นใจในด้านการพัฒนาความ
สามารถในการท�างานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามที่ก�าหนด ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาที่พบว่าการ
นิเทศของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
กิจกรรมการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ14 ซึ่ง
รูปแบบการโค้ชที่พัฒนาขึ้นนี้ยังสอดคล้องกับรูปแบบที่
พั ฒ นาโดยคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครราชสีมา12 โดยพบว่าถึงแม้รูปแบบการโค้ชจะใช้ใน
กลุม่ บุคลากรทีต่ า่ งกัน แต่ยงั มีความสอดคล้องกันในรูป
แบบและการประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้รปู แบบการ
โค้ช แตกต่างกันก็เพียงแต่รูปแบบการโค้ชในการศึกษา
วิจยั ครัง้ นีไ้ ม่ได้มอี งค์ประกอบของสือ่ และนวัตกรรมการ
พัฒนา
ผลการทดลองใช้รปู แบบการโค้ชพบว่าผูท้ ที่ า� หน้าที่
การโค้ชสามารถท�าหน้าที่ในการโค้ชได้ทุกขั้นตอนทั้ง 4
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ขัน้ ตอน คือทั้งทางด้านการเตรียมการโค้ช การวางแผน
การโค้ช การปฏิบัตกิ ารโค้ช และการประเมินผล อย่างไร
ก็ตามผู้ท่ที �าหน้าที่การโค้ชระบุว่าสามารถใช้เวลาใน
การเตรียมการโค้ชโดยเฉพาะการทบทวนบทบาทของ
ผู้ที่ท�าหน้าที่โค้ชในช่วงระยะเวลาสั้นได้เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นบ่อยครั้ง ในการศึกษาความ
สามารถในการปฏิบัติด้านการบริการสุขภาพก่อนและ
หลังการทดลองผูร้ บั การโค้ชมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ทุกคน และ
คะแนนรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ p<.001 (mean = 76.15, SD =8.13; mean =
95.00, SD=3.87; t=12.31, df=26 ) แสดงว่าการโค้ช
หรือการสอนงานเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรใหม่มกี าร
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ท�าให้บุคลากร
ใหม่ ไ ด้ ท ราบข้ อ มู ล ที่จ� า เป็ น ต่ า งๆ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และส่งผลต่อการแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปในทิศทางที่ดีและส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Law H & Aquilina15 ที่
พบว่าการโค้ชเป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ท�าให้
ความสามารถในการปฏิบัตงิ านด้านบริการสุขภาพเพิม่
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่ระบุว่าการได้รับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติมทางการพยาบาลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต16ิ นอกจากนั้นทักษะ
การโค้ชยังเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ดังเช่นทักษะที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ
การเสริมสร้างพลังอ�านาจ ซึ่งรูปแบบการโค้ชที่พัฒนา
ขึ้นนั้นเป็นรูปแบบการโค้ชที่เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ท�าหน้าที่
โค้ชได้เสริมพลังอ�านาจแก่ผู้รับการโค้ชผ่านการปฏิบัติ
งานร่ ว มกั น การสะท้ อ นกลั บ ถึ ง ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่าการสริมสร้าง
พลังอ�านาจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
สามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต17ิ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการโค้ช
และผูร้ บั บริการระบบการโค้ชมีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการโค้ชในทุกขั้นตอนของระบบการโค้ชและ
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สอดคล้องกันระหว่างผู้ท่ที �าหน้าที่โค้ชและผู้ที่รับการ
โค้ช โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในขั้นการปฏิบัติการ
โค้ช รองลงมาคือขั้นการประเมินผล ขั้นการวางแผนการ
โค้ ช และขั ้น การเตรี ย มการโค้ ช ตามล� า ดั บ อาจจะ
เนื่องมาจากในการปฏิบัติการสอนที่ผ่านมานั้นผู้ท่ที �า
หน้าที่การโค้ชระบุว่าไม่เคยมีการวางแผนและเตรียม
การ อย่างเป็นระบบ เพราะมีความพร้อมต่อการสอน
งานตลอดเวลา ส่วนการประเมินผลนั้นมีการใช้รูปแบบ
การประเมินอย่างไม่เป็นทางการมากกว่า ซึง่ ในรูปแบบ
การโค้ ช ที่พั ฒ นาขึ้น นี้ไ ด้ ก� า หนดว่ า ผู ้ ท่ ที า� หน้ า ที่โ ค้ ช
สามารถประเมินผลได้ทัง้ ระหว่างการโค้ชและภายหลัง
สิน้ สุดการโค้ชโดยเป็นการประเมินผลทั้งพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานและผลการท�างานทัง้ ในด้านที่ดีและด้านที่
ควรปรับปรุงในทันทีที่พบสิ่งที่ต้องประเมินผล ส่งผลให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ที่ทา� หน้าที่โค้ชและผู้ที่รับ
การโค้ชด้วยทัง้ นี้การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และส่งผลให้มีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติการโค้ชมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

การด�าเนินการในขั้นตอนแรกของการพัฒนารูป
แบบที่ท�าการวิเคราะห์ศึกษาสภาพและประเมินความ
ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนารูปแบบการโค้ชนั้นต้องการ
ประเด็นทางด้านนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะนโยบาย
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้นควรได้ท�าการศึกษา
จากผู้บริหารเพิ่มเติมในการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้นอาจก�าหนดให้เป็นมาตรฐานการปฏิบตั ิใน
การฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรใหม่
เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ในขั้นทดลองการ
ใช้รูปแบบได้ท�าการศึกษาในเป็นพยาบาลในโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิม่ เพือ่ แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังนั้นการน�ารูปแบบการโค้ชที่พัฒนา
ไปใช้ในกลุ่มพยาบาลกลุ่มอื่นจะต้องระมัดระวังในส่วน
ของบริบทการท�างานที่มีความแตกต่างกัน
เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทา� การศึกษาใน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งขนาดเล็ ก จึ ง ควรมี ก ารศึก ษาในกลุ ่ ม

ตั ว อย่ า งที่มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น และท�า การศึก ษาในกลุ ่ ม
ตัวอย่างทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้ เช่น การศึกษาผล
ของการใช้รูปแบบการโค้ชในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองฝึกปฏิบัติงานบริการสุขภาพอื่น ๆ และอาจ
ท�าการศึกษาผลของการใช้รปู แบบการโค้ชในกลุม่ อาสา
สมัครสาธารณสุข นอกจากนั้นการศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการโค้ชอาจศึกษาถึงผลของการใช้รูปแบบ
การโค้ชต่อความรู้สกึ มั่นคงในหน่วยงาน (security) และ
ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของหน่วยงาน (belonging)
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